
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei UO-FS-DRE.01.04_ECONOMIE ŞI POLITICI PUBLICE  

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

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F 

– facultativă) 
Op. Numărul de credite 7 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - 

complementară) 
DS 

Total ore din planul de 

învăţământ 
42 

Total ore studiu 

individual 
168 Total ore pe semestru 210 

Titularul 

disciplinei 
Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu Încadrarea (norma de bază/asociat) 

 

n.b. 

 

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

fiecare semestru 

 

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE 
 
 

Numărul total de ore (pe 

semestru) din planul de 

învăţământ 

 
Catedra ECONOMIE 

Domeniul ECONOMIE 
 
 

 
Total 

 
C 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Doc. PUA 

 
 42 28 14 - - 

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

Obiective:  

 cursul îşi propune o abordare pragmatică, normativ- instrumentală a compromisului piaţă-Stat, 

pornind de la convingerea că Statul poate avea un rol progresist în economie, dacă orice acţiune 

publică respectă etica economiei de piaţă, 

  cursul îşi propune să ofere o imagine complex, atât a aspectelor pozitive ale Statului ca actor 

economic cu un bogat repertoriu de roluri (alocativ, distributiv, reglator), dar şi a limitelor, 

disfuncţiunilor Statului, care motivează retragerea sa din anumite sfere ale activităţii economice 

sau integrarea raţionalităţii economice în procesul de decizie publică. 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 cunoaşterea şi înţelegerea Statului în sens economic, a termenului “sector 

public” şi a componentelor sectorului public 

 cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de relaţia Stat-economie în 

contextul transformărilor sociale, analiza expansiunii sectorului public în a 

doua jumătate a secolului XX şi a transformării mecanismului economiei de 

piaţă în mecanism al economiei mixte 

 cunoaşterea şi înţelegerea principalelor puncte de reper ale concepţiei 

economice despre rolul Statului în gândirea economică modernă şi 

contemporană  

 cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului implicării Statului în economia de 

piaţă, a disfuncţiunilor pieţei care fac necesară implicarea statului şi a rolurilor 

alocativ, distributiv, reglator ale Statului 

 cunoaşterea şi înţelegerea politicilor economice - prestaţii specifice sectorului 

public faţă în faţă cu disfuncţiunile pieţei  

 cunoaşterea şi înţelegerea disfuncţiunile Statului şi a criteriilor acţiunii publice  



2. Explicare şi interpretare  

 explicarea şi interpretarea disfuncţiunilor pieţei faţă de modelul pieţei cu 

concurenţă pură şi perfectă 

 explicarea şi interpretarea faptului că activismul sectorului public nu conduce 

economia spre identitatea optimum – eficienţă – echilibru, datorită 

disfuncţiunilor Statului  

 explicarea şi analiza comparativă a disfuncţiunilor pieţei şi a disfuncţiunilor 

statului 

3. Instrumental - aplicative  

 dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a mecanismului 

implicării statului în economia de piaţă; 

 utilizarea corectă a noţiunilor, categoriilor, conceptelor din sfera Economiei 

publice; 

 dezvoltarea abilităţilor intelectuale: studiul independent, efectuarea unei 

cercetări ştiinţifice pe baza metodei “muncii în grup” finalizată printr-un 

proiect; 

 dezvoltarea şi utilizarea competenţelor de cooperare şi activitate comună în 

rezolvarea unei sarcini de instruire, precum şi a competenţelor  de decizie, de 

asumare a responsabilităţii etc.; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare (dialog, dezbatere, susţinere liberă) 

etc.; 

 formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice 

în analiza comparativă a producerii unui bun sau serviciu public de către 

sectorul public sau sectorul privat. 

4. Atitudinale  

 autonomizarea propriului demers cognitiv; formarea propriilor convingeri şi 

concepţii despre procesul de implicare a statului în economie; 

 formarea gândirii critic-reflexive, stimularea exprimării şi argumentării 

părerilor personale cu privire la producerea-oferirea de către stat a unui 

bun/serviciu public care face obiectul proiectului pentru seminar; 

 dezvoltarea unei atitudini corecte faţă de relaţia piaţă-stat; 

 cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi 

responsabilitate socială; 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil. 

 

Tematica cursului  

1. Introducere (2 ore) 

2. Capitolul I: Statul şi economia – repere teoretice şi istorice (2 ore) 

3. Capitolul II: Oglindirea raporturilor dintre stat şi economia de piaţă în gândirea economică (4 ore) 

4. Capitolul III: Mecanismul implicării statului în economia de piaţă (8 ore) 

a. Coordonatele mecanismului de implicare a statului în economie (2 ore) 

b. Rolul alocativ al statului. Alocarea optimă a resurselor. Disfuncţiunile de alocare ale pieţei 

şi rolul statului (2 ore) 

c. Rolul distributiv al statului. Alocarea optimă şi distribuirea justă. Configuraţia distribuirii 

veniturilor. Disfuncţiunile de distribuţie ale pieţei şi rolul statului. Redistribuire publică 

sau privată? Criteriul distribuirii juste. Alternative şi căi de acţiune guvernamentală în 

scopul redistribuirii (2 ore) 

d. Rolul reglator al statului. Necesitatea şi limitele rolului reglator al statului. Disfuncţiunile 

de reglare ale pieţei şi rolul statului (2 ore) 

5. Capitolul IV: Politici economice (8 ore) 

a. Conceptul, tipologia, obiectivele politicii economice (2 ore) 

b. Mijloace (instrumente) ale politicii economice (4 ore) 

c. Aplicarea politicilor economice (2 ore) 

6. Capitolul V: Disfuncţiunile pieţei versus disfuncţiunile statului şi criteriile acţiunii publice (4 ore) 



 

Tematica seminarului 

1. Seminar organizatoric (Prezentarea planului de seminar, a cerinţelor şi a modului de lucru, 

alegerea temei de proiect, stabilirea grupurilor de lucru, prezentarea structurii proiectului care 

trebuie susţinut de fiecare grup la sfârşitul semestrului pe tema aleasă, îndrumarea studenţilor cu 

privire la documentare). (2 ore) 

2. Discuţie pe grupuri de lucru pe tema: Ce tipuri de disfuncţiuni ale pieţei - de alocare; de 

distribuţie; de reglare au determinat producerea/oferirea de către stat a bunului/ serviciului 

analizat? (2 ore) 

3. Discuţie pe grupuri de lucru pe tema: Analizaţi ce particularităţi ale sectorului public din lista de 

mai jos sunt prezente în cazul ales: Transparenţa imperfectă, Separarea costuri – venituri, 

Dificultăţi de evaluare a producţiei şi performanţelor sectorului public, Inexistenţa controlului 

eficienţei activităţii publice, Dependenţa de sistemul politic, Dependenţa de aparatul birocratic.(2 

ore) 

4. Discuţie pe grupuri de lucru pe tema: Cum afectează particularităţile  sectorului public 

producerea/oferirea de către stat a bunului/ serviciului ales în comparaţie cu situaţia în care bunul/ 

serviciul  respectiv ar fi sau este produs/oferit  de piaţă? (2 ore) 

5. Discuţie pe grupuri de lucru pe tema: Ce disfuncţiuni ale statului sunt prezente în cazul ales: 

disfuncţiuni de alocare sau costuri şi beneficii externe? Încercaţi identificarea şi ierarhizarea 

acestora în funcţie de gravitatea lor. (2 ore) 

6. Discuţie pe grupuri de lucru pe tema: Punând faţă în faţă disfuncţiunile pieţei şi disfuncţiunile 

Statului decideţi dacă bunul/ serviciul ales trebuie produs de stat sau de piaţă. Analizaţi pe baza 

următoarelor criterii: criteriu de arbitraj piaţă/Stat; criteriu general de alegere dintr-o serie de 

alternative posibile de acţiune publică;  criteriul de alegere specific obiectivului echitate; criteriul 

de alegere specific obiectivului eficienţă,  analiza costuri-beneficii. Concluzii, propuneri. (4 ore) 

 

Metode didactice folosite:  

Prelegere, dezbatere, problematizare, muncă în grup. 

 

Bibliografie obligatorie: 

 Anca Dodescu - Statul şi economia de piaţă, Editura Economică, Bucureşti, 2000,  

      ISBN 973-590-265-6 

 Suportul pentru curs, seminar şi evaluare este disponibil pe platforma virtuală - 

http://distance.uoradea.ro (include bibliografie suplimentară). Pentru întocmirea referatelor se 

recomandă fiecărei grupe de studenţi bibliografie specifică. 

 

Bibliografie suplimentară: 

 Delorme, R.; Andre, C. – L’Etat et l’economie, Seuil, Paris, 1983 

 Friedman, Milton – Capitalism si libertate, Ed.Enciclopedică, Bucuresti, 1995 

 Galbraith, John K. – American capitalism. The Concept of Counterveiling Power – 

 Boston, 1952 

 Habermas, Jürgen – Sfera publică si transformarea ei structurală, Ed.Univers, 

 Bucuresti, 1998 

 Hall, John A.; Ikenberry, G.John – Statul, Ed.Du Style, Bucuresti, 1998 

Evaluare 
 
La stabilirea notei finale se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată în % 

{Total=100%} 
 
 
- Evaluarea finală (examen scris)  

50% 

 
- Prezenţă activă la cursuri şi seminarii 10% 

- Evaluare continuă pe parcursul semestrului (pe baza 

proiectelor discutate pe parcursul semestrului pe grupuri 

de lucru asistate de titular disciplina şi susţinute la 

sfărşitul semestrului) 

40 % 



Modalitatea practică de evaluare finală: examen scris - test grilă compus din 45 întrebări cu câte 

un singur răspuns corect  

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 
Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului 

cursurilor la nivelul ideilor esenţiale 

prezentate în materialul didactic 

 Obţinerea cel puţin a notei 5 pentru 

activitatea de seminar 

 Obţinerea cel puţin a notei 5 la examenul 

final 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a 

conţinutului materialelor didactice puse la 

dispoziţie 

 Prezenţă activă la cursuri şi seminarii 

 Tratarea corectă a tuturor testelor grilă din 

cadrul examenului final 

 Parcurgerea cel puţin a unei lucrări 

bibliografice recomandate suplimentar 

 Obţinerea notei maxime la evaluarea continuă 

pe parcursul semestrului  

 

 

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 14  8. Pregătire prezentări orale 8 

2. Studiu după manual, suport de curs 14  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei specifice indicate 18  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 18  11. Documentare pe teren 6 

5. Activitate specifică de pregătire  

PROIECT 
40  

12. Documentare pe 

INTERNET 
10 

6. Realizare proiect 18  13. Alte activităţi … 0 

7. Tehnoredactare proiect 8  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru)  168 

 

 

Data completării: 1 octombrie 2009                              Semnătura titularului:  

____________________  

 


