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FIȘA 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 Marketing, Management și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Istorie economică 
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 I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 
2.7 Regimul 

disciplinei 
DO. 

 
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: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități .................................. - 
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 - 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului - 
5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

- 
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6. Competențele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 Identificarea, explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor 
specifice istoriei economice; 

 Înțelegerea modului de organizare și funcționare/a particularităților și specificității sistemelor 
economice, în diverse contexte social-economice. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

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

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea principalelor elemente și coordonate legate 
de evoluția economiei mondiale/naționale; 

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea profundă și nuanțată a fenomenelor și 
proceselor care au stat la baza evoluției economice; 

 Înțelegerea fenomenelor economice contemporane, 
precum și a unor tendințe care se conturează în 
dezvoltarea imediată, dar și de perspectivă a economiei; 

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

 Dezvoltarea capacității de raportare a evoluției 
economiei românești la evoluția economică mondială, 
respectiv realizarea unei analize a economiei românești 
din perspectivă mondo-economică. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

1. Istorie economică. Introducere. Obiect de 
studiu. Metode. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

2. Caracteristici ale economiei sclavagiste.  
Economia feudală (pe plan universal/în 
teritoriile românești).  
Căile apariției și dezvoltării capitalismului.  

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

3. Dezvoltarea mondo-economică modernă. 
Revoluția industrială și industrializarea 
Europei occidentale, Statelor Unite, Rusiei, 
Japoniei.  

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

4. Particularități ale dezvoltării economice a 
Țărilor Române în perioada de început a 
capitalismului (deceniile 3-7 ale sec. al  
XIX-lea). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

5. Evoluția economică a Transilvaniei în 
deceniile 3-7 ale secolului al XIX-lea. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 
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6. Dezvoltarea și consolidarea economiei 
românești de la cucerirea Independenței 
(1877) și până la primul război mondial 
(1914). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

7. Evoluția economică a Transilvaniei sub 
regim dualist. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

8. Economia României în perioada primului 
război mondial. Coordonate. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

9. Economia mondială și economia românească 
în perioada interbelică (1918-1939). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

10. Economia mondială și economia românească 
în perioada interbelică (continuare). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

11. Economia României în perioada celui de-al 
doilea război mondial 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

12. Coordonate ale evoluției economiei 
românești în perioada comunistă (1944-
1990). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

13. Particularități ale procesului de tranziție la 
economia de piață. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

14. Evoluții actuale în planul economiei 
naționale. Între efectele integrării europene, 
criză economică și globalizare. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint) 

2 ore 

Bibliografie 
 Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, Editura Fundația Academia Civică, 2010.  
 Hitchins, Keith, România. 1866-1947, ed. a III-a, Editura Humanitas, București, 2013. 
 Idem, Românii. 1774-1866, ed. a III- a, Editura Humanitas, București, 2013. 
 Murgescu, Bogdan, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura 

Polirom, Iași, 2010. 
 Mureșan Maria (coord.), Europa și noi. Studii de istoria economiei, Editura ASE, București, 2005. 
 Idem, Economia românească de la tradiționalism la postmodernism. Studii, Editura Economică, 

București, 2004. 
 Mureșan Maria, Mureșan, Dumitru, Istoria economiei, Editura Economică, București, 2003. 
 Mureșan Maria, Josan, Andrei, Istoria economiei europene. De la revoluția industrială la Uniunea 

Europeană, Editura ASE, București, 2005. 
 Popescu Dan, Istorie economică-Istoria economiei naționale, Editura Continent, Sibiu, 2002. 
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8.2. Seminar Metode de predare Observații 

1. De la economia de tip prădalnic la economia 
de piață. Aspecte fundamentale privind 
evoluția economiei.  

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

2. Mitul rarității: problemă fundamentală a 
economiei. Privire în timp. Evoluții actuale. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

3. De la relații feudale la relații capitaliste. 
Nașterea capitalismului ca sistem economic. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

4. Revoluția industrială. Motor al progresului 
economic general. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

5. Supremația în plan economic a Europei (sec. 
al XVIII-lea – 1918). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

6. România modernă. Dezbateri privitoare la 
chestiuni economice fundamentale (structura 
pe ramuri a economiei, politica comercială, 
problema capitalurilor străine). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

7. Economia României și provocările primului 
război mondial. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 
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8. România interbelică : Marea Dezbatere sau 
problema modelelor de dezvoltare 
(europenism, industrializare/ tradiționalism, 
întoarcerea la valorile satului autohton sau 
agrarianism, cu accent pe mica proprietate 
țărănească?). 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

9. România interbelică : Reforma agrară din 
1921 (soluționarea chestiunii țărănești sau 
perpetuarea acesteia?) 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

10. România interbelică și chestiunea 
capitalurilor străine: confruntarea "prin noi 
înșine"/"porți deschise". 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

11. România interbelică: criza din 1929-1933. 
Manifestări și efecte în planul economiei 
naționale. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

12. Economia României și cel de-al doilea 
război mondial.  

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

13. Economia socialistă a României. Coordonate 
economice fundamentale: etatizare, 
colectivizare, naționalizare, conducerea 
centralizată a economiei, planurile cincinale, 
industrializare, raționalizare, sistematizare. 
Provocările economice ale tranziției. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

14. Economia României între integrarea 
europeană, globalizare și criză. 

Expunerea, prelegerea, 
problematizarea, descrierea, 
comparația, explicația (suport 
PowerPoint). Seminarul se 
desfășoară pe baza cursului și a 
consultării unei bibliografii 
specifice fiecărei teme propuse 

2 ore 

Bibliografie 
 Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, Editura Fundația Academia Civică, 2010.  
 Hitchins, Keith, România. 1866-1947, ed. a III-a, Editura Humanitas, București, 2013. 
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 Idem, Românii. 1774-1866, ed. a III- a, Editura Humanitas, București, 2013. 
 Murgescu, Bogdan, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura 

Polirom, Iași, 2010. 
 Mureșan Maria (coord.), Europa și noi. Studii de istoria economiei, Editura ASE, București, 2005. 
 Idem, Economia românească de la tradiționalism la postmodernism. Studii, Editura Economică, 

București, 2004. 
 Mureșan Maria, Mureșan, Dumitru, Istoria economiei, Editura Economică, București, 2003. 
 Mureșan Maria, Josan, Andrei, Istoria economiei europene. De la revoluția industrială la Uniunea 

Europeană, Editura ASE, București, 2005. 
 Popescu Dan, Istorie economică-Istoria economiei naționale, Editura Continent, Sibiu, 2002. 
 

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 

 cunoașterea și folosirea corectă a 
noțiunilor și conceptelor de 
istorie economică studiate; 

Examen de semestru 50 % 

 răspunsul corect la întrebări cu 
grad ridicat de dificultate, bazate 
pe corelații și conexiuni; 

 parcurgerea atât bibliografiei 
obligatorii, cât și a celei 
suplimentare, recomandată la 
cursuri; 

 utilizarea un limbaj de 
specialitate complex, a unui 
discurs coerent, logic, sintetic, 
argumentat și original. 

10.5 Seminar/ 
laborator 

 cunoașterea și folosirea corectă a 
noțiunilor și conceptelor de 
istorie economică studiate 

Teme de curs 

50 %  parcurgerea atât bibliografiei 
obligatorii, cât și a celei 
suplimentare, recomandată la 
cursuri; 

Referate de disciplina 

 capacitatea de a lucra în echipă. Proiect de echipă 
10.6 Standard minim de performanță 
 Studentul cunoaște o serie de aspecte fundamentale legate de evoluția economiei; 
 Studentul definește corect conceptele; 
 Studentul încadrează în context fenomenele și procesele economice; 
 Studentul utilizează limbaj de specialitate; 
 Studentul dovedește cunoașterea bibliografiei recomandate. 
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Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016   ............................   ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                   ............. 
 


