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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 Management, Marketing 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 Macroeconomie 
2.2 Titularul activităților de curs lect. univ. dr. Alin Opreana 
2.3 Titularul activităților de seminar lect. 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 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 21 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  
Tutoriat 8 
Examinări 20 
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 
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 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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 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 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 și înțelegerea principalelor noțiuni cu care operează 
macroeconomia: indicatori macroeconomici, echilibru și 
dezechilibru macroeconomic, inflație, șomaj, dezvoltare și creștere 
economică, politici macroeconomice etc. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Explicarea mecanismelor de formare a echilibrului 
macroeconomic și a corelațiilor care se stabilesc între diferitele 
variabile macroeconomice; 

 Dobândirea unui limbaj economic adecvat; 
 Însușirea instrumentarului științific și matematic care asigură 

posibilitatea evaluării numerice și a reprezentării grafice a cererii 
și ofertei agregate, a fluctuațiilor macroeconomice, etc.; 

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

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Introducere în macroeconomie Prelegerea 2 ore 

2. Măsurarea rezultatelor macroeconomice. Indicatorii economici 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

3. Piața muncii. Concept și caracterizare Prelegerea, dezbaterea, 2 ore 
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cercetarea și 
comentarea de texte 

4. Piața muncii. Salariul 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

5. Piața monetară 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

6. Piața de capital. Caracterizare și tipologie 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

7. Piața de capital. Forme de manifestare în economia 
contemporană 

Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

 

8. Echilibrul economic 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

9. Consumul, economiile și investițiile 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

10. Fluctuațiile activității economice 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

11. Politicile economice 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

12. Inflația 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

13. Ocuparea și șomajul 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

14. Probleme ale integrării economice și dezvoltării durabile 
Prelegerea, dezbaterea, 
cercetarea și 
comentarea de texte 

2 ore 

Bibliografie 
 Abel, Andrew B., și Bernanke, Ben, 2013. Macroeconomics, Prentice Hall 
 Bernanke, Ben, 2008. Macroeconomics, 6th ed., Pearson Education 
 Keynes, John Maynard, 2009, 1936. Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, 

Editura Publica 
 Krugman, Paul, și Wells, Robert, 2015. Macroeconomics, Worth Publishers 
 Mankiw, Gregory N., 2015. Macroeconomics, 9th ed., Worth Publishers 
 Parkin, Michael, 2015. Macroeconomics Plus MyEconLab with Pearson eText, Pearson Education 
 Piketty, Thomas, 2014. Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press 
 Popescu, Dan et al, 2007. Macroeconomie, Editura Universității “Lucian Blaga” 
 Stiglitz, Joseph E., Walsh, Carl E., 2005. Economie, Editura Economică 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
1. Obiectul de studiu al macroeconomiei Dezbaterea 2 ore 
2. Indicatori macroeconomici. Aplicații Rezolvarea de aplicații, 2 ore 
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dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

3. Indicatori macroeconomici. Studii de caz 
Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

4. Piața muncii. Aplicații și studii de caz. 
Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

5. Piața monetară. Cererea și oferta de produse pe piața monetară. 
Susținere de referate 

Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

6. Piața monetară. Aplicații și studii de caz 
Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

7. Piața de capital. Cererea și oferta pe piața de capital. Susținere de 
referate 

Dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

8. Piața de capital. Aplicații și studii de caz 
Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

9. Piața de capital. Discuții pe tema rolului piețelor bursiere în 
economia modernă 

Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

10. Fluctuațiile activității economice – aplicații și susținere de 
referate 

Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

11. Inflația – aplicații și studii de caz 
Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

12. Șomajul – aplicații și studii de caz. Susținere de referate 
Rezolvarea de aplicații, 
dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

13. Susținere proiecte de echipă: investiții pe piața de capital din 
România 

Dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

14. Susținere proiecte de echipă: investiții pe piața de capital din 
România 

Dezbaterea, cercetarea 
și comentarea de texte 

2 ore 

Bibliografie 
 Akerlof, George A. și Kranton, Rachel E., 2011. Economia identității, Editura Publica 
 Krugman, Paul, 2009. Întoarcerea economiei declinului și criza din 2008, Editura Publica 
 Krugman, Paul, 2010. Conștiința unui liberal, Editura Publica 
 Mărginean, Silvia, Tănăsescu, Cristina și Opreana, Alin, 2010. Microeconomie și Macroeconomie: 

aplicații, întrebări și răspunsuri, Editura ULBS 
 Reinhart, Carmen M. Și Rogoff Kenneth, 2012. De data asta e altfel. Opt secole de sminteală financiară, 

Editura Publica 
 Roubini, Nouriel și Mihm Stephen, 2010. Economia crizelor, Editura Publica 
 Schumpeter, Joseph, 2011. Poate supraviețui capitalismul ?, Editura Publica 
 Stiglitz, Joseph, 2010. În cădere liberă, Editura Publica 
 Taleb, Nassim Nicholas, 2012. Antifragile: How to Live in a World We Don’t Understand. Allen Lane 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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 Conținutul disciplinei Macroeconomie este coroborat cu activitățile moderne care se desfășoară în cadrul 
companiilor și angajatorilor aferenți programului de studiu Marketing. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Răspunsuri la examen Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator 

Teste pe parcursul 
semestrului 

Evaluarea periodică prin 
verificări orale și/sau scrise 10% 

Activitatea la seminar 
Evaluarea continuă pe 
parcursul semestrului 10% 

Recenzii 
Activitățile gen teme / 
referate / eseuri / traduceri / 
proiecte etc. 

10% 

 

10.6 Standard minim de performanță 
 Studentul cunoaște care sunt principalele concepte, le recunoaște și le definește corect; 
 Cunoaște cel puțin o parte dintre formulele de calcul și le folosește corespunzător; 
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 
 Dovedește cunoașterea bibliografiei obligatorii recomandate. 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ........................................... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                  .......................................... 

 


