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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Economie politică 
Codul 
disciplinei 

D.D.2.3.15. 

Anul de studiu II Semestrul* III Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DE 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 28 Total ore studiu individual 43 Total ore pe semestru 71 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Ion  Bucur 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul Ştiinţe economice 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

Ştiinţe juridice 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

Drept 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii Drept 
 
 28 28 - - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

- 

 

Recomandate 

 

- 

 
 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu după manual, suport de curs 7  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 7  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 3  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

  12. Documentare pe INTERNET 3 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control   14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 43 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

1. Competenţe instrumentale  

  -  Capacitatea de analiză şi sinteză 

  -  Capacitatea de organizare 

  -  Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 

  -  Capacitatea de a lua decizii 

  -  Capacitate de a soluţiona probleme 

  -  Comunicare scrisă şi orală în limba română   

2. Competenţe interpersonale 

- Abilităţi interpersonale 

- Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

- Abilitatea de a lucra într-un context internaţional 

3. Competenţe sistematice 

- Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 

- Abilităţi de corelare  

- Capacitatea de a învăţa 

- Creativitate 

- Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană 

- Abilitatea de a lucra independent 

- Preocupare pentru obţinerea calităţii  

- Capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 Cunoaşterea d.p.d.v. ştiinţific a vieţii economice 

 Înţelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă 

 Însuşirea unui mod de gândire economic 

 Înţelegerea procesului de integrarea economică europeană şi perspectivele economiei 
româneşti 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Explicarea principalelor mecanisme microeconomice 

 Explicarea şi înţelegerea problemelor economice de mare actualitate (naţionale şi 
internaţionale) 

 Explicarea mersului ideilor economice 

 Explicarea legăturilor existente dintre ştiinţa dreptului şi ştiinţa economică 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Evaluarea unei stări economice date prin utilizarea indicatorilor economici 

 Analiza evoluţiei fenomenelor economice prin utilizarea calculului economic 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
/ angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 
participarea la propria dezvoltare profesională) 

  Formarea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţa economică  

 Dezvoltarea abilităţilor de a gândi economic 

 Incitarea pentru o abordare multidisciplinară a fenomenului social economic 

 Obişnuirea de a interpreta orice situaţie şi fapt şi din perspectivă economică 
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Tabla de materii 

I. Introducere în economie                                                                               2 ore 

1. 1. Constituirea economiei ca știință 

1.2. Repere ale gândirii economice 

1.3. Principii ale analizei în economia politică 

1.4. Criza și reforma științei economice 

1.5. Economia și dreptul 

 

II. Moneda și finanțarea economiei                                                                4 ore 

2. 1. Definiții, forme și măsuri ale monedei 

2. 2. Oferta de monedă. Mecanismele creației monetare 

2. 3. Cererea de monedă  

2.4. Finanțarea economiei prin instituții financiare 

2.5. Finanțarea economiei prin piețe 

2.6. Piața monetară și politica monetară 

 

III. Bănci și sisteme bancare                                                                         4 ore 

3.1. Funcțiile și rolul băncilor în economie. Tipologia băncilor 

3.2. Băncile de emisiune și băncile comerciale 

3.3. Reforma sistemului bancar în România 

3.4. Stabilirea sistemului bancar 

3.5. Reglementarea și supravegherea activității bancare 

 

IV. Piața financiară                                                                                         2 ore 

4.1. Rolul finanțelor în economie 

4.2. Conținutul și caracteristicile piețelor financiare 

4.3. Globalizarea și crizele financiare 

4.4 Valorile mobiliare – instrumente ale pieței financiare 

4.5. Burse de valori 

 

V.  Piața valutară                                                                                            2 ore 

5.1. Conținutul și caracteristicile pieței valutare 

5.2. Tipologia și sistemul cursurilor valutare 

5.3. Piața valutară și mecanismele ei 

 

VI.  Dezechilibre macroeconomice                                                              2 ore 

6.1. Crizele economice. Reîntoarcerea ciclurilor economice și criza din 2008-2009 

6.2. Inflația 

6.3. Ocuparea și șomajul 

 

 

VII. Puteri publice și politici macroeconomice                                           4 ore 

7.1. Concepții cu privire la raportul dintre stat și economie 

7.2. Statul – actor economic  

7.3. Statul și politica economică în era globalizării 

7.4. Bugetul și politica bugetară 

7.5. Criza datoriilor suverane 
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VIII. Economia mondială și globalizarea                                                   4 ore 

8.1. Trasături și tendințe ale economiei mondiale contemporane 

8.2. Interdependențe economice, internaționalizarea și mondializarea 

8.3. Factorii și caracteristicile globalizării economiei 

8.4. Globalizarea – deglobalizarea. Criza și reforma actualei globalizări 

 

Total ore                                                                                                        28 ore CURS         

 
 
 

 

Bibliografia  
1. Viorel Cornescu, Gh. Creţoiu, I. Bucur – Economie, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011; 
2. Ion Bucur – Macroeconomie, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2010; 
3. Richard G. Lipsey, K. Alex Chrystal – Economia pozitivă, Ed. Economică, Bucureşti, 

1999; 
4.  P. Samuelson, W. Nordhaus – Economie politică, Editura Teora, 2000; 
 

Lista materialelor 
didactice necesare 

Curs I. Bucur – macroeconomie, Editura C.H. Beck, București, 2010 
Culegere de teste 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului - 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
Lucrare scrisă  

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
Însușirea conceptelor de bază specifice  

economiei de piață 

 
Înțelegerea profundă a mecanismelor și 

proceselor economice 

 
 
 

Data completării:      Semnătura titularului:  
  30.09.2017                   Prof. univ. dr. Ion Bucur 
 


