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Fişa disciplinei  MACROECONOMIE 

Anul universitar 2017 – 2018 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3. Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4. Domeniul de studii Management 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/Calificarea Management/ Economist 
1.7. Forma de învăţământ IFR 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Macroeconomie 

2.2 Titular disciplină (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Hagiu Alina 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
 

3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv.  125 3.2 Din care S.I. 111 3.3 SF  / ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 
din care: 

- Echivalent ore curs forma IF 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă 20 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 27 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual 111 
3.5 Total ore pe semestru 125 

3.6 Număr de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Elemente de economie generală (studiate în liceu) şi Microeconomie 

4.2 De competenţe 

• Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor 
domeniului de studiu 

• Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
• Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea aplicaţiilor 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C.1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT – 3 PC 
C.2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei – 1 PC 
C.5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate 
(în ansamblu sau pe o componentă) – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei 

7.1.  Obiectivul general 
al disciplinei 

Formarea unor imagini teoretice concrete privind economia de piaţă şi familiarizarea cu 
instrumentele de calcul specifice ştiinţei economice, cât şi facilitarea aprofundării 
cunoştinţelor economice în cadrul celorlalte discipline de specialitate din planurile de 
învăţământ. 
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7.2.  Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoașterea și înșelegerea  conceptelor şi categoriilor economice de bază, a 
principalelor teorii economice 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale ştiinţei economice; 
3. Înţelegerea importanţei fiecărei pieţe pentru economia naţională; 
4. Familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice ştiinţei economice. 
B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experienșe personale cu cunoştinţele teoretice acumulate; 
2. Deprinderea realizării calculului economic; 
3. Facilitarea folosirii noţiunilor economice în cadrul disciplinelor de specialitate ; 
4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităși de învășare; 
C. Obiective atitudinale 
1. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta 
şi sintetiza un proces economic. 
2. Realizarea corectă  a calculului economic. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. (unităţi 
de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Indicatorii macroeconomici. Creşterea economică 3 
U2 Venitul, consumul şi investiţiile 3 
U3 Fluctuaţiile activităţii economice  2 
U4 Piaţa muncii  2 
U5 Ocuparea şi şomajul  2 
U6 Verificare periodică  2 
U7 Piaţa monetară  3 
U8 Piaţa capitalurilor 3 
U9 Inflaţia  2 

U10 Verificare periodică  2 
U11 Piaţa valutară 2 
U12 Economia internaţională  2 

Se va folosi 
materialul pus 
la dispoziţia 
studenţilor 

Utilizare 
facilităţi 

platformă e-
learning (chat, 

forum) 

E-mail 

Consultaţii 

Materialul didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată. 

Bibliografie: 
1. Coralia Angelescu (coord) - Economie, vol. 2, Editura Economică, Bucureşti, 2005. 
2. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii, Editura  
Bibliotheca, Târgovişte, 2007. 
3. Tiberiu Avrămescu & col., Macroeconomie – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport 
electronic), 2017 
4. Emilia Ungureanu (coord.) – Economie politică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 
5. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010 
6. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ed. Sitech, Craiova, 2011 
7. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015. 
8. Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Manual Universitar pentru Frecvenţă Redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 
2016. 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competenţelor vizate, distribuirea temelor de casă (1 oră) 
Macroeconomia. Concepte de bază şi politici macroeconomice 
(1 oră) 

2 • explicaţia 
• dialogul 

În cadrul acestei şedinţe 
se stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile ce 

vor fi utilizate în 
evaluarea rezultatelor 

învăţării 
2 Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă 1 
3 Venitul, consumul şi investiţiile  1 
4 Piaţa muncii. Ocuparea şi şomajul  2 
5 Piaţa monetară 2 
6 Piaţa capitalurilor. Inflaţia  2 
7 Piaţa schimburilor valutare. Statul şi economia. 2 
8 Politica bugetară şi politica fiscală. Economia internaţională  2 

• rezolvare 
teste grilă 
şi probleme 

• explicaţia 

Se va folosi manualul 
pentru seminar 

Resurse folosite: 
calculator, 

videoproiector 
 

Bibliografie: 
1. Coralia Angelescu (coord) - Economie, vol. 2, Editura Economică, Bucureşti, 2005. 
2. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii, Editura  
Bibliotheca, Târgovişte, 2007. 
3. Tiberiu Avrămescu & col., Macroeconomie – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport 
electronic), 2017 
4. Emilia Ungureanu (coord.) – Economie politică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 
5. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010 
6. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ed. Sitech, Craiova, 2011 
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7. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015. 
8. Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Manual Universitar pentru Frecvenţă Redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 
2016. 
 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

• corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și categoriilor economice însușite la nivelul disciplinei – vor 
satisface așteptările reprezentanților comunității academice din domeniul științelor economice care predau 
discipline de specialitate 

• competențele procedurale și atitudinale, ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei, vor satisface  așteptările  
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic 

 

10. Evaluare: 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F. 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor; 
- coerenţa logică; 
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore): teste grilă teoretice (30%) + 
A/ F (30%) + rezolvare  probleme 

(40%) 

50 % 

10.5 Seminar  

 

• Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 

seminarii. 
• Tema de casă - se vor rezolva 

aplicaţii propuse de cadrul didactic.  Se 
va evalua gradul de încadrare în 

cerinţele impuse. 

• Testare 
 
 

• Corectarea temei 

30% 
 
 

  20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Însuşirea conceptelor fundamentale cu care operează disciplina 
Calculul principalilor indicatori macroeconomici 

          

  Data completării     Titular de disciplină,            Titular de seminar, 
27 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu                               Lect. univ. dr. Alina Hagiu          
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
03 octombrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc               Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
 

Director Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


