
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Micro si macroeconomie 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 

1.2. Facultatea SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.3. Departamentul Sociologie 

1.4. Domeniul de studii 
Sociologie 

1.5. Ciclul de studii 

Licentă 

1.6. Programul de studii / Calificarea Sociologie  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Micro şi macroeconomie 

Codul disciplinei  ALR 1203 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Paul-Stelian COCIOC 

2.3 Titularul activităţilor de seminar nu este cazul 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DC/DS 
 

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 28 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 3 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 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) 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor fundamentale de teorie economica, a conceptelor, teoriilor, 

metodelor şi instrumentelor specifice domeniului 

 Utilizarea bazelor de date și a altor surse de informaţii economice 

 Analiza şi interpretarea unor date economice pe baza conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice 

 Localizarea şi consemnarea tipurilor de risc şi implicaţii-le acestora în situaţii specifice iniţierii şi 

derulării activităţilor economice 

 Analiza statistica a fenomenelor socio-economice pentru cercetări economice si sociale 

 Asistență în managementul resurselor umane 

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 

 Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar 
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 Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 

fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă 

 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 

riguroasă, eficientă şi responsabilă  

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei  

 Cunoaşterea, explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice 

activităţilor economice şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivel micro şi 

macroeconomic  

 Capacitatea de a preda elevilor din învăţământul preuniversitar subiecte legate de economie în cazul 

titularilor unei diplome de licenţă care posedă şi un certificat de absolvire a modulului pedagogic 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă și 

familiarizarea studenţilor cu categoriile economice fundamentale 

specifice micro și macroeconomiei.  

7.2. Obiectivele specifice  Să însuşească corect conceptele şi categoriile fundamentale ale știinșei 

economice 

 Să identifice relaţiile principale dintre fenomenele şi procesele 

economice, sensul şi natura acestora 

 Să dezvolte abilităţi analitice de bază 

 Să dezvolte abilităţi argumentative 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Activitatea economica  Prelegere participativă  

Mobilurile activitatii economice Prelegere participativă  

Resurse economice. Forme de organizare sociala a activitatii Prelegere participativă  

Rezultatele activitatii. Marfuri, utilitate si valoare Prelegere participativă  

Piata. Consumatorul si cererea Prelegere participativă  

Productia si oferta Prelegere participativă  

Concurenta si echilibrul pietelor Prelegere participativă  

Piete si preturi Prelegere participativă  

Economia nationala. Concepte macroeconomice Prelegere participativă  

Consumul, economisirea si investirea Prelegere participativă  

Echilibrul macroeconomice. Evolutia ciclica a economiei Prelegere participativă  

Dezechilibre economice: inflatia Prelegere participativă  

Dezechilibre economice:somajul Prelegere participativă  

Rolul statului in economie. Politici macroeconomice Prelegere participativă  

Bibliografie obligatorie: 

1. Cocioc, P., Elemente de micro și macroeconomie, Cluj-Napoca: Risoprint, 2012. 

2. *** Economie, ed. VI, Bucureşti: Economică, 2003. 

3. Abraham Frois G., Economie politică, Bucureşti: Humanitas, 1994. 

4. Angelescu, C., Dicţionar de economie, ed. A II-a, Bucureşti: Ed.Economică, 2001. 

5. Blaug, M., Teoria economică în retrospectivă, Bucureşti: E.D.P., 1992. 

6. P. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economie politică, Bucureşti: Teora, 2000 

Bibliografia opţională: 

7. Popescu, G., Evoluţia gândirii economice, ed.a III-a, Cluj-Napoca: Ed.Academiei române, 2004 

8. Braudel, Fernand, Jocurile schimbului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995. 

9. Galbraith, J.K., Ştiinţa economică şi interesul public, Ed. Politică, Bucureşti, 1982, pag.110-114. 

10. Smith, Adam, Avuţia naţiunilor, vol.1, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1962. 

11. Stiglitz. J.E., Carl E. Walsh, Economie, Bucureşti: Economică, 2005 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Evoluția gândirii economice Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Activitatea economice Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Raritate. F.P.P. Specializarea si avantajele specializării Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Utilitatea. Alegerea consumatorului rațional Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Formarea cererii. Elasticitatea cererii și ofertei Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Echilibrul pieței. Deplasarea echilibrului Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Economiile naționale. Tipologia economiilor Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Indicatorii macroeconomici Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  



Consum și economisire. Investiții și creștere economică Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Ciclurile economice. Șomajul și inflația Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Piața muncii Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Politici economice Exerciţiul, demonstraţia, exemplificarea  

Bibliografie:  

1. Cocioc, P., Teste de economie, Cluj-Napoca:ETA, 2004. 

2. Cocioc, P., Jula, O., Microeconomie. Abordări teoretice şi practice, Cluj-Napoca:EFES, 2012. 

3. Cocioc P., Jula, O., Macroeconomie. Teorie si aplicatii, Cluj-Napoca; Risoprint, 2010. 

4. *** Economie, ed. VI, Bucureşti: Economică, 2003. 

5. Abraham Frois G., Economie politică, Bucureşti: Humanitas, 1994. 

6. Albert, Michel, Capitalism contra capitalism, Bucureşti, Humanias, 1996. 

7. Angelescu, C., Dicţionar de economie, ed. A II-a, Bucureşti: Ed.Economică, 2001. 

8. Blaug, M., Teoria economică în retrospectivă, Bucureşti: E.D.P., 1992. 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Programa disciplinei este conformă cu cele de la marile universități din lume, asigurând în acest mod un conținut 

care ar corespunde oricăror așteptări raționale ale beneficiarilor.  

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  asimilarea corecta si completa a noţiunilor predate;  

 coerenţa logică;  

 gradul de asimilare a limbajului de specialitate;  

 capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 

metodelor şi procedeelor specifice 

 aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 

studiul individual. 

 capacitatea de aplicare în practică;  

Examen scris în  sesiunea de 

examene 

  

 

65% 

 

 

 

10.5 

Seminar/ 

laborator 

 gradul de asimilare a limbajului de specialitate;  

 capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 

metodelor şi procedeelor specifice 

 capacitatea de aplicar în practică; 

 aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 

studiul individual.  

Examen scris în  sesiunea de 

examene 

Participarea activă la activități 

Proiect: Analiza economică a 

unei țări / piețe 

15% 

10% 

10% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor situatii simple. 

 pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim 5(cinci); 

 notele acordate sunt între 1(unu) şi 10(zece);  

 
 
Data    Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar: 

  completării:   Conf.dr. Paul-Stelian COCIOC   Conf.dr. Paul-Stelian COCIOC  

11.09.2018 

 

        
 

Semnătura directorului de departament:  

 
 

 

Data avizării în departament: 14.09.2018 

 

 


