
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea Sociologie şi asistenţă socială 

1.3 Departamentul Sociologie şi asistenţă socială în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Resurse umane/ Sociologie/ Antropologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în micro şi macroeconomie 

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Molnar Iudita 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Sumativă 2.7. Regimul disciplinei obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator  

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 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 

C3.Diagnoza problemelor sociale/sociologice şi analiza şi aplicarea de politici publice şi sociale 

C4. Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii şi 
comunităţi 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 



Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de 
rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de 
asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. 8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode didacticek Observaţii 

1.Obiectul şi metoda stiintelor economice.  

Principiile teoriei economice. Mecanismele de coordonare ale 

vieţii sociale. Economie pozitivă şi normativă. Principiul "mâinii 

invizibile" - de la egoism la cooperare socială 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

2. Cererea şi oferta.  

Nevoi, substituire, decizii marginale, funcţia cererii, deplasarea 

curbei cererii, elasticitatea cererii.  

Decizii în producţie, cost de oportunitate, funcţia de ofertă a 

firmei, deplasarea curbei ofertei, elasticitatea ofertei. 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

3.Echilibrul pieţei şi mecanismul de ajustare.  

Analiza pieţei competitive folosind curba cererii şi a ofertei a lui 

Alfred Marshall. Relaţia dintre încasări şi elasticitatea cererii. 

Utilizarea conceptului de elasticitate în practică (economia 

agrară, domeniul regşementării preţului energiei şi economia 

drogurilor). Exces de cerere, exces de ofertă. Statistică 

comparativă.  

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1curs 

4.  Profitul şi costurile 

Întreprinzătorul şi activitatea antreprenorială. Costuri, salariul, 

chiria, dobânda. Alocarea resurselor şi piaţa: problema calculului 

economic. Competiţia şi profitul. Concurenţa şi intervenţia 

statului. 

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

5. Căutarea preţului versus acceptarea preţului. 

Concurenţa şi puterea de piaţă,. Modelul pieţei cu concurenţă 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înţelegerea conceptelor şi teoriilor de bază ale ştiinţei economice. 

  

 Cunoştinţe teoretice de bază referitoare la comportamentul agenţilor economici 

individuali în condiţiile economiei de piaţă.  

 Identificarea şi înţelegerea fenomenelor şi proceselor macroeconomice  şi a 

efectelor politicilor economice asupra lor. 

 Însuşirea acelor elemente metodologice care permit efectuarea unor calcule 

economice cu indicatorii macroeconomici 

 Înţelegerea modului în care principiile economice se desprind din confuzie şi se 

lămuresc. 

 Învăţarea clarificării şi sistematatizării şi corectării afirmaţiile zilnice ale ziarelor, şi 

ale ale politicienilor. 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 Modelarea comportamentului orientat spre atingerea unui scop al agenţilor 

economici ai societăţii în condiţiile  existenţei unor restricţii. Descrierea rezultatelor 

interacţiunilor orientate spre realizarea unui scop ale agenţilor economici. 

Identificarea ţelurilor şi a restricţiilor concrete precum şi efectul modificării 

restricţiilor asupra comportamentelor viitoare. 

 Confirmarea sau infirmarea modelelor microeconomice şi macroeconomice în 

evoluţia indicatorilor  micro şi macroeconomici ale diferitelor ale economiilor 

diferitelor ţări 

  



perfectă şi eficienţa acesteia. Definirea competiţiei imperfecte. 

Formele competiţiei imperfecte. Cauzele formelor de competiţie 

imperfectă. Comportamentul firmei-monopol. Maximizarea 

profitului firmei-monopol. Relaţia dintre outputul care 

maximizează  oferta şi elasticitatea cererii.  

 

6. Comparaţia dintre monopol şi piaţa de concurenţă perfectă. 

Bunăstarea şi monopolul. Monopolurile naturale şi artificiale. 

Reglementarea monopolurilor naturale (reglementarea outputului, 

reglementarea profitului, reglementarea preţului). Argumente pro 

şi contra existenţa monopolurilor. Ipoteza schumpeteriană. 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1curs 

7. Eşecul pieţei  

Externalităţi, bunuri colective, asimetria 

informaţională.Distribuţia veniturilor. Remedierea eşecurilor de 

piaţă prin intervenţii statului. 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

8. Rezultatele activităţii macroeconomice. 

Sistemul conturilor naţionale  

Indicatorii macroeconomici de rezultate. Rezultatele activităţii 

macroeconomice .Venitul, consumul, economisirea şi investiţiile 

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

9. Echilibrul economic.  

Fluctuaţiile activităţii economice şi creşterea economică şi 

dezvoltarea durabilă  

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1curs 

10. Conceptul de bani şi de masă monetară. Cererea şi oferta de 

monedă. Dobânda şi rata dobânzi. Posibilităţi de reglare a masei 

monetare . Creditul şi sistemul bancar modern. 

 

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

11. Politică monetară şi fiscală 

Ciclurile economice şi activitatea macroeconomică a statului. 

Politici de stabilizare. Cererea de monedă şi politica monetară. 

Politica fiscală. Instituţiile politicii fiscale şi monetare.  

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

12. Schimbul internţional şi economia deschisă 

Relaţiile internaţionale pe pieţele de mărfuri şi pieţele de capital. 

Exportul, importul, balanţa schimburilor comerciale. Principiile 

specializării şi al  avantajului comparativ. 
Pieţele de devize, cursul de schimb valutar, balanţa de 
plăţi.  Politici economice naţionale şi consecinţele linternaţionale 

ale acestora. 

 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1curs 

13. Piaţa muncii. 

Şomajul şi rata de ocupare a populaţiei. Şomajul ciclic şi de lungă 

durată. Funcţionarea pieţei muncii, echilibrul pieţei muncii. 

Rigiditatea salariilor . Şomajul cauzat de rigiditatea salariilor. 

Instituţii de pe piaţa muncii: salariul minim, negocierea coelctivă 

şi sindicatele, regelmentări ale piaţei muncii. Teoria 

eurosclerozei. Teoria salariilor eficiente. Teoria eronată cu privire 

la cantitatea fixă a muncii (a unui anumit „fond de muncă”.  

Relaţia dintre şomaj şi inflaţie-curba Philips pe termen scurt. 

Cauzele ratei crescînde a şomajului în tările europene:  

-statul bunăstării 

-schimbarea raportul dintre munca calificată şi cea necalificată în 

urma progresului tehnic 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 

14.. Şocuri în modelul AS-AD şi politici de stabilizare. 

Şocuri de natură fiscală şi monetară asupra cererii agregate. 

Şocuri asupra ofertei agregate. Efectele şocurilor asupra PIB-lui 

şi asupra nivelului preţurilor. Deplasarea curbei Philips. Dilemele 

Expunere interactivă, 

problematizare 

1 curs 



politicii antiinflaţioniste. 

 

 

   

Bibliografie  
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Tankönyvkiadó. Budapest, 2004.  

Recomandată 

1. Robert E. Hall, John B. Taylor: Makroökonómia Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1997  

2. Nellis Joseph – Parker David: A közgazdaságtan alapjai, Panem Kiadó, Budapest, 1998 

3. Gregory Mankiw  Makroökonómia, Osiris, Budapest, 2005  

4. Robert Heilbroner- Lester Thurov: Közgazdaságról közérthetően Windsor Kiadó, Budapest 1996 

5. Simon András: Gazdaságpolitikáról mindenkinek. Infláció, MNB, Budapest 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinutul disciplinei a fost stabilit prin consultarea profesorilor de la catedrelor de economie şi  de sociologie ale unor 

universităţi prestigioase din ţară şi din străinătate. 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2  Metode de evaluare 10.3 Ponderea în nota 

finală 

Curs -asimilarea corectă si completă 

a noţiunilor predate;  

-gradul de asimilare a limbajului 

de specialitate;  

-capacitatea de utilizare 

adecvată a conceptelor, 

metodelor şi procedeelor 

specifice 

-coerenţa logică;  

-aspectele atitudinale: 

seriozitatea, interesul pentru 

studiul individua 

Examen parţial scris  în a şaptea 

săptămână a semestrului II. din 

materia predată în primele şase 

săptămâni ale semestrului 

Prezentarea studenţilor la proba 

parţială este facultativă. 

40% 

 Examen scris din toată materia 

predată în cursul semestrului. 

50% 

10.5 Seminar    

   

10.6 Standard minim de performană  

 

 Cunoaşterea conceptelor de bază ale microeconomiei şi ale macroeconomiei 

 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim 5 (cinci). 

 Notele acordate sunt între 1 (unu) şi 10 (zece) 

 Examenul este scris şi durează  120 minute  

Cunoştinţele evaluate prin proba parţială nu mai sînt cerute la examenul final dacă nota obţinută la examenul parţial este de cel 

puţin 4,50 sau în caz de promovare studentul este mulţumit de nota obţinută. Daca la examenul parţial nu se obţine nota de 

promovare la examenul final se vor evalua şi cunoştinţele pentru examenul parţial. Daca la examenul final nu se obţine nota de 

promovare, studentul va trebui să se prezinte la reexaminare pentru partea de materie la care nu a obţinut promovarea.  

  

 



 


